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PROCESSO Nº 013/2022 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2022 - EDITAL Credenciamento de 
instituições financeiras para prestação de serviços bancários de recolhimento de 
tributos, impostos, taxas, dívida ativa e demais receitas públicas devidas à 
municipalidade, conforme Termo de Referência anexo ao Edital, a ser realizado a 
partir do dia 24/01/2022 das 08:00h as 12:00h e de 14:00h às 18:00h, até o dia 
31/12/2024, no setor de compras e licitações da Prefeitura Municipal de Buritis, 
visando à prestação de serviços junto à Secretaria Municipal de Fazenda do Município 
de Buritis - MG, conforme anexo I, Termo de Referência. 
 
O MUNICÍPIO DE BURITIS, através da Secretaria Municipal de Fazenda de BURITIS e da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados, 
que está instaurando processo de CREDENCIAMENTO, através do presente instrumento, 
com fundamento no art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações, segundo as 
condições estabelecidas no presente edital, nos seus anexos e na Minuta de Contrato, 
cujos termos, igualmente, o integram. 
 
INTEGRAM O PRESENTE EDITAL, OS SEGUINTES ANEXOS: 
 
Anexo I: Termo de referência; 
Anexo II: Formulário de Inscrição para credenciamento; 
Anexo III: Modelo de Declaração de que não emprega menores; 
Anexo IV: Declaração de concordância com o edital; 
Anexo V: Minuta de Termo de Credenciamento; 
 
1. DO OBJETO 
1.1 O presente edital tem como objeto o Credenciamento de instituições financeiras 
para prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos, impostos, taxas, 
dívida ativa e demais receitas públicas devidas à municipalidade, conforme anexo I, 
visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Fazenda. 
 
2. DO PRAZO E LOCAL DE CREDENCIAMENTO 
2.1 O credenciamento terá início a partir do 24/01/2022, das 08:00h as 12:00h e de 
14:00h às 18:00h, até o dia 31/12/2024, no setor de compras e licitações da Prefeitura 
Municipal de Buritis - MG, sito à Avenida Bandeirantes, n.º 723, Centro, Buritis/MG, 
CEP: 38.660-000. 
 
2.3. Os interessados poderão solicitar credenciamento, a qualquer tempo entre as datas 
e horários estipulados no item 2.1, desde que cumpridos todos os requisitos e que 
esteja vigente o presente Edital de Credenciamento. 
 
3. DO CREDENCIAMENTO 
3.1 O interessado deverá se apresentar, para credenciamento, na Sede da Prefeitura, 
para entrega dos envelopes contendo a documentação exigida para o credenciamento 
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nos horários mencionados no item 2.1, de segunda a sexta-feira, no setor de licitações, 
situado na Av. Bandeirantes, nº 723, Bairro Centro – Buritis - MG, munido dos seguintes 
documentos: 
 
3.2 - Pessoa Jurídica: 
I- Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
II- Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em vigor, devidamente registrado; 
III- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
IV- Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
V- Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede do interessado, ou outra equivalente, na forma da lei; 
VI- Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos instituídos por lei; 
VII- Prova de certidão negativa de recuperação judicial e concordata; 
VII- Comprovação de que o interessado possui em seu quadro permanente, ou contrato 
de prestação de serviços, profissional de nível superior detentor de capacidade técnica 
para execução dos serviços; 
VIII- Declaração que não emprega menor (anexo III); 
XI- Certidão Negativa e Débitos Trabalhistas – CNDT; 
 
3.3. Não poderão participar do credenciamento, aqueles que não apresentarem a 
documentação constante no item 3.2. 
 
3.4.  Somente poderão se credenciar instituições bancárias com agência em Buritis - MG. 
 
3.5. O credenciado arcará com todas as despesas referentes a prejuízos causados a 
terceiros    ou a esta Prefeitura, originários da execução do serviço. 
 
3.6. Será feita a abertura dos envelopes e conferência dos elementos neles contidos, de 
acordo com o exigido neste Edital, e análise e julgamento será realizada pela Comissão 
Julgadora de Licitações. 
 
3.7. Após o transcurso do julgamento, a Comissão emitirá o parecer final classificatório. 
 
3.8. O julgamento final classificatório será anunciado através da Imprensa Oficial e 
divulgado no site da Prefeitura – www.buritis.mg.gov.br e fixado em quadros de avisos 
dos locais de inscrição até o 5º (quinto) dia útil da inscrição. 
 
3.9. Dos atos da Administração referentes ao indeferimento dos pedidos de 
credenciamento e demais procedimentos previstos neste Edital caberão recursos 
administrativos na forma e nos prazos previstos no art. 109 da Lei nº 8.666/1993. 
 



  

Página 3 de 25 
 

3.9.1. Os recursos interpostos serão dirigidos ao Presidente da Comissão Permanente de 
Licitações, se recebidos e não havendo reconsideração serão encaminhados a 
autoridade superior (Prefeito Municipal) no prazo de 02 (dois) dias úteis, devendo ser o 
recurso decidido em igual prazo. 
 
3.10. O credenciamento terá validade até 31 de dezembro de 2024, podendo ser 
prorrogado. 
 
3.12. Todos os encargos, impostos e demais tributos correm por conta do Credenciado. 
 
3.13. O credenciado iniciará o atendimento em até 05 (cinco) dias após a homologação 
e ratificação do processo de inexigibilidade. 
 
3.14. Os documentos poderão ser entregues em original ou cópia autenticada por 
cartório competente ou por servidor da Administração devidamente identificado. 
 
4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 

a) A arrecadação de tributos, taxas e emolumentos será processada pelas redes 

bancárias credenciadas, através de suas agências e/ou postos de atendimento, em 

todo território nacional. 

 

  b) - Cabe ao credenciado o fornecimento de quaisquer itens, sejam eles de consumo ou 
de manutenção, ou ainda de outra natureza, para a perfeita execução do serviço. 

 

  c) - A instituição financeira interessada em aderir ao credenciamento em epígrafe 
poderá optar pelo canal de atendimento de seu interesse, desde que não ultrapasse os 
valores       prefixados. 
 
  d) - O credenciado arcará com todas as despesas referentes a prejuízos causados a 
terceiros       ou a esta Prefeitura, originários da execução do serviço. 
 

e) - Realizar os serviços nos termos da legislação vigente, zelando pela imagem da 

CONTRATANTE; 

 

f) - Identificar as necessidades de formação/qualificação dos profissionais em conjunto 

com a equipe, visando melhorias no processo de trabalho, na qualidade e resolutividade 

da atenção, e promover a Educação Permanente, seja mobilizando saberes na própria 

instituição, ou com parceiros; 
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g) - Tomar as providências cabíveis no menor prazo possível quanto a ocorrências que 

interfiram no funcionamento da unidade; 

4.2. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
4.2.1. Constitui obrigação da Contratante: 
A. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados;  
B. Documentar as ocorrências havidas e controlar os serviços realizados;  
C. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado, inclusive 
quanto à continuidade da prestação dos serviços, que, ressalvados os casos de força 
maior, justificados e aceitos pela contratante, não devem ser interrompidas;  
D. Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, 
aplicação de sanções, alterações e repactuações do contrato;  
E. Permitir o acesso dos empregados do contratado, quando necessário.  
F. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
contratado. 
G. Efetuar o pagamento ao Contratado nos prazos e condições estipuladas neste 
Instrumento. 
H. Comunicar imediatamente ao Contratado qualquer irregularidade manifestada 
dos serviços contratados.  
 
4.2. DO DESCREDENCIAMENTO 
4.2.1 O descumprimento de qualquer das cláusulas por parte do credenciado, poderá 
ensejar a rescisão do Termo de Credenciamento, prevalecendo sempre, antes da 
aplicação da penalidade, o princípio do exercício do pleno direito à defesa, devendo o 
Município notificar o Credenciado, por escrito, para que no prazo de 10 (dez) dias, 
também por escrito, proceda aos seus elementos de defesa, que serão apreciados. 
 
4.3.2. Caso comprovado que o CREDENCIADO agiu de forma discriminatória, será 
imediatamente DESCREDENCIADO, para todos os procedimentos, podendo ainda 
responder judicialmente pelo ato praticado. 
 
4.3.3 O CREDENCIADO poderá solicitar a rescisão do Credenciamento, comprovando que 
há fatos ou normas legais que o tornem materialmente impossível, desde que o faça 
mediante aviso prévio, por escrito, com prazo de 30 (trinta) dias de antecedência. 
 
4.3.4 O gestor do Município poderá rescindir o Credenciamento no todo ou em parte, a 
qualquer tempo, visando sempre o bem-estar do paciente, atendendo sempre aos 
princípios básicos da Administração Pública. 
 
4.4. DAS PENALIDADES 
4.4.1 Incorrendo o CREDENCIADO em qualquer ato de obstrução ao trabalho de 
fiscalização ficará assegurado ao Município: 
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a) Reter todos os pagamentos efetivamente devidos, até a conclusão do processo de 
fiscalização; 
 
b) Descontar nos futuros pagamentos as importâncias já pagas, até o montante das 
contas que estejam sob suspeição; 
 
4.4.2. Ficando comprovada a ocorrência ou a tentativa de fraude ou dolo por parte do 
CREDENCIADO da qual resultou, resultaria, resulte ou venha a resultar qualquer tipo de 
prejuízo ao Município, ficará o presente Contrato rescindido de pleno direito, 
independente de notificação judicial ou extrajudicial, estabelecendo-se desde já a 
obrigatoriedade do ressarcimento dos prejuízos causados e multa contratual 
correspondente a 10 (dez) vezes o valor resultante do somatório das faturas 
apresentadas no mês imediatamente anterior ao evento; 
 
4.4.3. Além das penalidades citadas, o CREDENCIADO ficará sujeito, ainda, no que 
couber às penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
5. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
5.1 O prazo de vigência do Termo de Credenciamento para a execução dos serviços, 
objeto deste edital, será até 31 de dezembro de 2024, podendo ser prorrogado, 
mantidas as demais cláusulas e assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro, desde que ocorram alguns dos motivos contidos no §1º do art. 57 da Lei 
Federal 8.666/93 e previamente autorizada pela autoridade competente. 
 
6. DO PAGAMENTO 
6.1. O Município pagará aos bancos credenciados pela prestação de serviços os 
seguintes preços: 
 
6.1.1. R$ 2,10 (dois reais e dez centavos) por recebimento de documento com código de 
barras padrão FEBRABAN e prestação de contas através de meio magnético e 
autenticação do guichê de caixa; 
 
6.1.2. R$ 1,90 (um real e noventa centavos) por recebimento de documento com código 
de barras padrão FEBRABAN através de correspondentes bancários; 
 
6.1.3. R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) por recebimento de documento com 
código de barras padrão FEBRABAN através de “homme/office banking”, “internet” ou 
autoatendimento; 
 
6.1.4. R$ 1,00 (um real) por registro encaminhado para processamento (lançamento 
efetivado) através do sistema de débito automático padrão FEBRABAN; 
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6.1.5. R$ 0,30 (trinta centavos) por registro, na redisponibilização de arquivo retorno. 
 
6.2. As empresas deverão apresentar o Certificado de regularidade da Receita Federal 
Conjunta e FGTS, por ocasião da apresentação da Nota Fiscal e os profissionais liberais, 
mediante apresentação do comprovante de recolhimento do INSS ou declaração de 
aceitação do desconto efetuado pela Prefeitura Municipal de BURITIS. 
  
7. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
7.1 As despesas provenientes do objeto desta licitação correrão por conta das seguintes 
dotações orçamentárias: 
 
Ficha: 191. 
Fontes: 100. 
 
8. DA RATIFICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
8.1 – A comissão de licitação submeterá ao Sr. Prefeito Municipal o presente processo 
para homologação do Termo de Credenciamento, após a ratificação do processo de 
Inexigibilidade. 
8.2 – O Prefeito Municipal poderá, por despacho motivado e publicado, revogar ou 
anular o processo, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e seus modificadores, bem 
como, adiá-la. 
 
9. CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
9.1. O Credenciamento será formalizado mediante Termo próprio, contendo as cláusulas 
e condições previstas neste edital: 
 
a). É vedado: 
 
1) O credenciamento de profissionais/empresas pertencentes ao quadro permanente do 
Município (Lei Federal nº 8.666/93, art. 9º, III); 
2) O Município reserva-se o direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação dos 
serviços pelos credenciados, podendo proceder o descredenciamento, em caso de má 
prestação, verificada em processo administrativo específico, com garantia do 
contraditório e da ampla defesa; 
3) O credenciamento não configurará sob hipótese alguma vínculo empregatício. 
 
10. DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1. As dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do 
edital, deverão ser dirigidas por escrito à Comissão de Licitações deste Município de 
BURITIS, ou através do e-mail: licitacoes@buritis.mg.gov.br. 
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10.2. Os casos omissos deste Edital e as decisões que se fizerem necessárias serão 
resolvidos pela comissão de análise dos documentos mediante parecer da Assessoria 
Jurídica Municipal. 
 
10.3. Impugnações ao presente ato convocatório deverão ser dirigidas a Comissão de 
Licitações deste Município e protocoladas na Prefeitura Municipal de Buritis. 
 
10.4 O presente credenciamento poderá ser anulado, por ilegalidade ou revogado por 
conveniência e oportunidade administrativa, sem que assista aos credenciados o direito 
a qualquer reclamação ou indenização. 
 
10.5 A apresentação da documentação de habilitação implicará, por parte dos 
interessados, na aquiescência irrestrita a todas as condições e deveres contidos neste 
Edital e adesão completa a todas as obrigações dele constantes, inclusive dos seus 
anexos. 
 
10.6 A PREFEITURA não se responsabilizará por documentos enviados pelo correio e não 
entregues em tempo hábil na Seção de Compras. 
 
10.7 O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou 
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 
interessado. 
 
10.7 Fica eleito o foro da comarca de Buritis/MG como sendo competente para dirimir 
quaisquer dúvidas relativas ao presente credenciamento. 
 
Buritis - MG, 18 de janeiro de 2022. 
 
 
 
 

Kelly Ferreira da Cunha 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA  

   

1 – OBJETO:  

  

1.1 - O objeto do presente termo é o credenciamento de instituições financeiras 

para prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos, impostos, taxas, 

dívida ativa e demais receitas públicas devidas à municipalidade, através de DAM, em 

padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio 

magnético dos valores arrecadados.  

  

2 – DA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:  

2.1 – O Banco credenciado prestará serviços de recebimento de contas, tributos e 

demais receitas municipais de acordo com as estipulações do edital, minuta do contrato 

e termo de referência.  

 2.1.1 - A prestação dos serviços de arrecadação, através de Documento de Arrecadação 

Municipal – DAM, e repasse de tributos e demais receitas municipais, com respectiva 

prestação de contas por transmissão eletrônica de dados, em favor do Município, serão 

realizadas pelo BANCO, por suas subsidiárias, agências bancárias e postos de serviços, 

existentes ou a serem criados.  

 3 - São obrigações da CONTRATADA:  

3.1 – Receber tributos e demais receitas municipais somente através dos documentos 

de arrecadação (DAM), aprovados pela Secretaria de Fazenda, que estejam com todos 

os campos de informações obrigatórios devidamente preenchidos, sem emendas ou 

rasuras, por qualquer modalidade pela qual se processe o pagamento, nos termos deste 

Credenciamento;   

3.2– Arrecadar em toda sua rede de agências, postos bancários e outras representações, 
inclusive as que vierem a ser inauguradas, após a assinatura do CONTRATO;  
3.3 – Apresentar ao Município, no ato da assinatura do CONTRATO, meios necessários à 

implementação da prestação de serviços ora contratados e os horários de 

funcionamento de cada unidade arrecadadora, mantendo tais condições durante todo o 

período de vigência do CONTRATO, sendo que a implementação de novas modalidades 

de pagamento deverá ser previamente aprovada pela Secretaria de Fazenda.  
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3.4– Comunicar formalmente ao Município, com a maior brevidade possível, a 
ocorrência de avarias, danos, reparações ou modificações ocorridas no sistema de 
recolhimento do BANCO, que resultem em descontinuidade de arrecadação em 
modalidade de pagamento colocado à disposição do contribuinte, ou na modificação de 
qualquer processo que tenha reflexo nos serviços objeto do CONTRATO;  
3.5 – A informação recebida nos Documentos de Arrecadação Municipal (DAM) será 
obtida pela leitura do código de barras padrão FEBRABAN ou pela digitação da 
respectiva representação numérica.  

3.6 - O BANCO não poderá, em hipótese alguma, cobrar qualquer taxa ou tarifa do 
contribuinte e/ou devedor, pela recepção, processamento e pagamento de suas 
obrigações;   

3.7 – Autenticar o DAM, em todas as suas vias, ou emitir um recibo da recepção do 
pagamento, contendo o número de autenticação caixa ou código de transação, valor e 
data de pagamento, além da representação numérica do código de barras;  
3.8 – Em caso de incorreção de dados, o contratado se compromete a regularizar as 
informações no menor prazo possível, sem prejuízo das penalidades previstas no 
contrato;    
3.9 - Cumprir as normas estabelecidas na legislação específica do Município, bem como 
nos instrumentos normativos que vierem a ser publicados para regular o procedimento 
concernente aos serviços de arrecadação objeto deste CONTRATO, o que dependerá de 
prévia ciência das partes, por escrito;  

3.10– Fornecer ao Município, sempre que solicitadas, certidões negativas de encargos 
trabalhistas, fiscais e previdenciários;  

3.11– Disponibilizar ao Município os documentos e as informações necessárias para a 
verificação dos procedimentos de arrecadação, ficando o BANCO obrigado a resolver 
eventual irregularidade, inclusive reprocessando a informação contida nos arquivos 
auditados, no prazo máximo de 30 (trinta) dias;  

3.12 - Manter as informações de transmissão de arrecadação em meio eletrônico por 
um período mínimo de 05 (cinco) anos.  

3.13 – O contratado fica autorizado a debitar as tarifas da conta corrente do contratante 
na data do credito da arrecadação.  
 3.14– O banco repassará o produto da arrecadação nos prazos definidos a seguir:  

3.14.1- No 3° dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados no 
guichê, e forma de pagamento em dinheiro;  
3.14.2 - No 3º dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados no 

Auto atendimento, na Internet e gerenciador financeiro;  

3.14.3 - No 3º dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados na 
Rede Lotérica, e forma de pagamento em dinheiro;  
3.14.4- No 3º dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados no 
Correspondente Bancário e banco postal.  
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3.14.5 - Envio dos arquivos de retorno relativos aos recolhimentos realizados pela 
instituição até 05 dias corridos a contar da data do mesmo, bem como reenvio em até 
03 (três) dias corridos sempre que solicitado pela contratante.  
3.14.6 - Para os recebimentos realizados nos canais Internet Banking e Auto 
atendimento, o Município, em caso de problemas na disponibilização do arquivo 
retorno, aceita como comprovante de pagamento o lançamento de débito no extrato de 
conta corrente do cliente/usuário ou recibo próprio emitido pelo canal.  
3.14.7 - Para os recebimentos realizados na Rede Lotérica (se for o caso) e nos 

Correspondentes Bancários, o Município, em caso de problemas na disponibilização do 

arquivo retorno, aceita como comprovante de pagamento o recibo emitido pelo 

terminal do atendente.  

 4  – É vedado ao BANCO:  

 4.1 - utilizar, revelar ou divulgar, no todo ou em parte, ainda que para uso interno, 

informações ou documentos vinculados à prestação de serviços para o Município;  

4.2 – cancelar ou debitar valores sem a devida justificativa, comunicando 
imediatamente a Contratante;  

4.3– Não será considerada como repassada a arrecadação:  

4.3.1 -enquanto o arquivo das transações remetido pelo BANCO, não for disponibilizado 

ao Município;  

4.3.2quando o valor constante do arquivo das transações for diferente do valor 
registrado no extrato, e enquanto perdurar a irregularidade.  
 5 -   - São obrigações do Município:  

5.1 - Verificação e controle da consistência das informações relativas à arrecadação dos 

tributos municipais;  

5.2 – Eleger o protocolo de comunicação a ser utilizada na transmissão eletrônica de 
dados em compatibilidade com os sistemas bancários e sem custos adicionais ao 
contratado;  
5.3 – Estabelecer as especificações técnicas para a captura e envio das informações, 

conforme as condições estabelecidas no padrão FEBRABAN de código de barras;  

5.4– Remunerar o BANCO pelos serviços efetivamente prestados,  

5.5– Pôr à disposição dos contribuintes a informação necessária para que estes possam 
efetuar seus pagamentos;  
5.6 - Inserir no DAM informações para atualização dos valores dos documentos, quando 
do pagamento em atraso;  
5.7– Entregar ao BANCO;  

5.7.1Recibo do arquivo enviado;  
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5.7.2 -Mensagem de aceitação/ rejeição do arquivo enviado.  

6 - DOS PREÇOS MÁXIMOS PRATICADOS:  

6.1 O Município pagará aos Bancos Credenciados pela prestação dos serviços, para o 

período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, de credenciamento os seguintes 

preços:  

 6.1.1 -R$ 2,10 (dois reais e dez centavos) por recebimento de documento com código 

de barras padrão FEBRABAN e prestação de contas através de meio magnético e 

autenticação no guichê de caixa;  

6.1.2 -R$ 1,90 (um real e noventa centavos) por recebimento de documento com código 

de barras padrão FEBRABAN através de correspondentes bancários;  

6.1.3 -R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) por recebimento de documentos com 

código de barras padrão FEBRABAN através de “home/office banking”, “internet” ou 

autoatendimento;  

6.1.4 -R$ 1,00 (um real)) por registro encaminhado para processamento (lançamento 

efetivado) através do sistema de débito automático padrão FEBRABAN;  

6.1.5 - R$ 0,30 (trinta centavos) por registro, na redisponibilização de arquivo retorno.  

6.2 - A instituição financeira interessada em aderir ao credenciamento em epigrafe 
poderá optar pelo canal de atendimento de seu interesse, desde que não ultrapasse os 
valores prefixados.  
6.3 - Para esta definição dos valores constante do presente edital foi fixado o menor 
preço pago pelo Município nos contratos em vigor.  
6.4 - Os recursos provenientes da arrecadação oriundas dos recolhimentos das receitas 
do Município serão imediatamente transferidos para aplicação financeira.  
7 - DA FISCALIZAÇÃO:  

 7.1– A prestação de serviços de arrecadação ficará sempre sujeita à regulamentação e 

fiscalização do Município, através da Secretaria de Fazenda, sendo gestor o próprio 

Secretário de Fazenda, ou outro servidor designado pelo chefe do Executivo municipal.  

 8 - QUANTITATIVOS  

 8.1 - PLANILHA DE QUANTITATIVOS ESTIMADOS 

 

Item  Quantidade 
estimada 

Anual(aproxi
madamente) 

 
UNIDADE 

ESPECIFICAÇÕES 

VALOR 
UNITÁRIO 

TOTAL 
(R$) 

01  60.000 
unidades  

IPTU = 22.205 carnês = 
(Cota única + parcelas 
variando de 01 a 08)  

R$ 2,10 126.000,00 
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02  60.000 
unidades  

IPTU = 22.205 carnês = 
(Cota única + parcelas 
variando de 01 a 08)  

R$ 1,90 114.000,00 

03  60.000 
unidades  

IPTU = 22.205 carnês = 
(Cota única + parcelas 
variando de 01 a 08)  

R$ 1,50 90.000,00 

04  60.000 
unidades  

IPTU = 22.205 carnês = 
(Cota única + parcelas 
variando de 01 a 08)  

R$ 1,00 60.000,00 

  
05  

   
3.800 
unidades  

  
ISSQN Fixo 800 carnês 
(Cota única + parcelas 
variando de 01 a 06) 
ISSQN Variável 3.000 
carnês – até 
aproximadamente 12 
parcelas 

R$ 2,10 7.980,00 

06    
3.800 
unidades  

  
ISSQN Fixo 800 carnês 
(Cota única + parcelas 
variando de 01 a 06) 
ISSQN Variável 3.000 
carnês – até 
aproximadamente 12 
parcelas 

R$ 1,90 7.220,00 

07    
3.800 
unidades  

  
ISSQN Fixo 800 carnês 
(Cota única + parcelas 
variando de 01 a 06) 
ISSQN Variável 3.000 
carnês – até 
aproximadamente 12 
parcelas 

R$ 1,50 5.700,00 

08    
3.800 
unidades  

  
ISSQN Fixo 800 carnês 
(Cota única + parcelas 
variando de 01 a 06) 
ISSQN Variável 3.000 
carnês – até 
aproximadamente 12 
parcelas 

R$ 1,00 3.800,00 
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09  5.000 
unidades  

Dívida Ativa 
Parcelamentos – 
(Parcelas variáveis)  

R$ 2,10 10.500,00 

10  5.000 
unidades  

Dívida Ativa 
Parcelamentos – 
(Parcelas variáveis)  

R$ 1,90 9.500,00 

11  5.000 
unidades  

Dívida Ativa 
Parcelamentos – 
(Parcelas variáveis)  

R$ 1,50 7.500,00 

12  5.000 
unidades  

Dívida Ativa 
Parcelamentos – 
(Parcelas variáveis)  

R$ 1,00 5.000,00 

13  4.000 
unidades  

Taxa de fiscalização e 
licença de 
funcionamento – (cota 
única + parcelas 
variando de 01 a 03).  

R$ 2,10 8.400,00 

14  4.000 
unidades  

Taxa de fiscalização e 
licença de 
funcionamento – (cota 
única + parcelas 
variando de 01 a 03).  

R$ 1,90 7.600,00 

15  4.000 
unidades  

Taxa de fiscalização e 
licença de 
funcionamento – (cota 
única + parcelas 
variando de 01 a 03).  

R$ 1,50 6.000,00 

16  4.000 
unidades  

Taxa de fiscalização e 
licença de 
funcionamento – (cota 
única + parcelas 
variando de 01 a 03).  

R$ 1,00 4.000,00 

17  5.000 
unidades  

Outros tipos de 
tributos e demais 
lançamentos diversos 
não tributários 
(parcelas variáveis).  

R$ 2,10 10.500,00 

18  5.000 
unidades  

Outros tipos de 
tributos e demais 
lançamentos diversos 
não tributários 
(parcelas variáveis).  

R$ 1,90 9.500,00 
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19   5.000 
unidades  

Outros tipos de 
tributos e demais 
lançamentos diversos 
não tributários 
(parcelas variáveis).  

R$ 1,50 6.000,00 

20   5.000 
unidades  

Outros tipos de 
tributos e demais 
lançamentos diversos 
não tributários 
(parcelas variáveis).  

R$ 1,00 5.000,00 

21  60.000 
unidades  

IPTU = 22.205 carnês = 
(Cota única + parcelas 
variando de 01 a 08)  

R$ 0,30 18.000,00 

22    
3.800 
unidades  

  
ISSQN Fixo 800 carnês 
(Cota única + parcelas 
variando de 01 a 06) 
ISSQN Variável 3.000 
carnês – até 
aproximadamente 12 
parcelas 

R$ 0,30 1.140,00 

23  5.000 
unidades  

Dívida Ativa 
Parcelamentos – 
(Parcelas variáveis)  

R$ 0,30 1.500,00 

24  4.000 
unidades  

Taxa de fiscalização e 
licença de 
funcionamento – (cota 
única + parcelas 
variando de 01 a 03).  

R$ 0,30 1.200,00 

  

9 - DISPOSIÇÕES GERAIS:  

 9.1– O Município poderá determinar a qualquer momento, mediante prévia 

comunicação ao BANCO, à realização de inspeções e levantamentos, inclusive nas 

agências integrantes da rede arrecadadora, para certificação dos procedimentos de 

processamento e repasse dos recursos arrecadados.  

 9.2 – O BANCO declara conhecer que, conforme a norma legal vigente sendo proibido 

fornecer a terceiros qualquer tipo de informação que tenha obtido por ocasião da 

execução deste CONTRATO. Em consequência o BANCO se obriga a realizar todos os 

atos necessários para manter esta reserva, inclusive instruindo neste sentido os seus 

funcionários, agentes e representantes.  
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 9.3 – O BANCO assume a responsabilidade pelos atos praticados por seus funcionários, 

agentes, assessores, representantes e qualquer pessoa vinculada a sua instituição no 

cumprimento de suas obrigações.  

 9.4 - Caso o BANCO não repasse o valor dos pagamentos realizados pelos contribuintes 

e/ou devedores, assumirá a responsabilidade pelo valor total não repassado, inclusive 

seus acréscimos Legais.  

9.5 – As despesas oriundas deste processo correrão à conta da dotação financeira 

02.03.01.04.122.0003.2029 3.3.90.39.00 ficha 191 na fonte 100. 
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ANEXO II 

CREDENCIAMENTO/INEXIGIBILIDADE N.º 003/2022 
 

CREDENCIAMENTO de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de 
recolhimento de tributos, impostos, taxas, dívida ativa e demais receitas públicas 
devidas à municipalidade, no Município de Buritis-MG. 

Declaro para os fins previstos no parágrafo 2º do artigo 32, da Lei Federal n. º 8.666/93, 
a inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação de nossa empresa para 
participar do certame, que trata o presente Edital de Credenciamento 003/2022. 
 
 
 
 
Buritis-MG, de de 2022. 
 
 
 
 
_____________________________ 
Assinatura do Responsável 
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ANEXO III 
 
 

DECLARAÇÃO 
A empresa _____________, por intermédio do seu representante legal 
__________________, portador da identidade_________ e do CPF________, declara 
para fins do disposto no art. 27, V da Lei Federal n 8.666/93 que não emprega menores 
de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos e menores de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 
conforme Lei Federal n º 9.854/99. 
..........................., ....... de ......................... de 2022. 
.................................................................................................................................. 
(Nome completo da Empresa) 
.................................................................................................................................. 
(Nome e assinatura do representante legal da Empresa) 
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ANEXO IV 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 
Declaramos para todos os fins de direito, concordar com as condições do edital de 
Credenciamento no tocante à forma de atendimento, instalações e Preço de Referência, 
comprometo a fornecer as informações ou documentos solicitados referentes aos 
atendimentos realizados. Estamos cientes de que a qualquer momento poderá ser 
cancelado o credenciamento tendo conhecimento que nos é vedado cobrar quaisquer 
taxa ou tarifa do contribuinte e/ou devedor, pela recepção, processamento e 
pagamento de suas obrigações. 

 
 
 
..........................., ....... de ......................... de 2022. 
.................................................................................................................................. 
(Nome completo da Empresa) 
.................................................................................................................................. 
(Nome e assinatura do representante legal da Empresa) 
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ANEXO V 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO DE PRESTESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº: XX/XXXX. 
 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº: 002/2022 
PROCESSO Nº: 013/2022 - Modalidade: Inexigibilidade Nº 003/2022. 

 
 Contrato que entre si celebram o Município de 
Buritis - MG e a empresa «Nome do Fornecedor». 

 
 
Aos «Data de Assinatura do Contrato (Extenso)», O MUNICÍPIO DE BURITIS, estado de 
«Estado», pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº  «Cnpj», 
sediada na «Logradouro», «Número», CEP.«CEP» Bairro «Bairro» em «Cidade»/«UF», a 
seguir denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu «Cargo do 
Responsável» em exercício o Sr. «Responsável» e a empresa «Nome do Fornecedor», 
pessoa jurídica de direito privado estabelecida à «Logradouro», n°«Número», 
«Complemento» «Bairro», «Cidade»/«Unidade Federativa (UF)», inscrita no CNPJ/MF 
sob nº «Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)», pelo seu representante infra-
assinado, doravante denominada CREDENCIADA, considerando o resultado da Licitação 
«Modalidade» «Aquisição» / «Ano da Licitação»  do processo administrativo próprio n° 
«Número do Processo» / «Ano», para serviços bancários de recolhimento de tributos, 
impostos, taxas, dívida ativa e demais receitas públicas devidas à municipalidade, 
mediante sujeição mútua às cláusulas que se anunciam, firmam o presente contrato, 
obedecidas as disposições do art. 25 da lei n° 8.666/93, e suas alterações posteriores e 
as condições seguintes:    
  
1 - DO OBJETO: 
 
1.1 - O objeto deste contrato é a «Objeto do Contrato», sendo estes: 
 

Lote Item Descrição  Unidade 
Fornecimen

to 

Qtde Valor 
Unitário 

Valor Total 

«Núm
ero do 
Lote» 

«Item» «Descrição do Item» «Unidade 
de 
Fornecimen
to» 

«Quantid
ade» 

«Valor 
Unitário» 

«Valor 
Total» 

 
1.2 - Os horários de trabalho serão estipulados mediante escalas a serem definidas pelo 
CREDENCIANTE. 
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1.3 - As despesas inerentes à execução do objeto do presente contrato, correrão por 
conta da dotação Orçamentária consignada no Orçamento Municipal: 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 rubrica(s): 
 

Dotação Orçamentária Descrição da Dotação Orçamentária 

«Dotação Orçamentária» «Descrição da Dotação Orçamentária» 

 
2 - DO PREÇO: 
 
O Município pagará aos Bancos Credenciados pela prestação dos serviços, para o período 

de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, de credenciamento os seguintes preços:  

 6.1.1 -R$ 2,10 (dois reais e dez centavos) por recebimento de documento com código de 

barras padrão FEBRABAN e prestação de contas através de meio magnético e 

autenticação no guichê de caixa;  

6.1.2 -R$ 1,90 (um real e noventa centavos) por recebimento de documento com código 

de barras padrão FEBRABAN através de correspondentes bancários;  

6.1.3 -R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) por recebimento de documentos com 

código de barras padrão FEBRABAN através de “home/office banking”, “internet” ou 

autoatendimento;  

6.1.4 -R$ 1,00 (um real)) por registro encaminhado para processamento (lançamento 

efetivado) através do sistema de débito automático padrão FEBRABAN;  

6.1.5 - R$ 0,30 (trinta centavos) por registro, na redisponibilização de arquivo retorno.  

 
3 - DO PAGAMENTO 
 
3.1 - O pagamento será efetuado «Condições de Pagamento», após 05 (cinco) dias da 
data da apresentação da nota fiscal, na conta corrente informada, agência e Banco, 
mediante nota de prestação de serviço que deverá ser enviada para a Prefeitura de 
BURITIS, tendo em conta o número de procedimentos efetivamente realizados; 
 
3.2 - As empresas deverão apresentar a Certificado de regularidade junto ao INSS e 
FGTS, por ocasião da apresentação da Nota Fiscal e os profissionais liberais, mediante 
apresentação do comprovante de recolhimento do INSS ou declaração aceitando a 
retenção do INSS no pagamento; 
 
3.3 - Farão parte integrante do contrato as condições previstas no edital e na proposta 
apresentada pela empresa CREDENCIADA. 
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3.4 - Todos os encargos, impostos e demais tributos correm por conta da empresa 
Credenciada; 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE. 
 
4.1 – Receber tributos e demais receitas municipais somente através dos documentos de 

arrecadação (DAM), aprovados pela Secretaria de Fazenda, que estejam com todos os 

campos de informações obrigatórios devidamente preenchidos, sem emendas ou rasuras, 

por qualquer modalidade pela qual se processe o pagamento, nos termos deste 

Credenciamento;   

4.2– Arrecadar em toda sua rede de agências, postos bancários e outras representações, 

inclusive as que vierem a ser inauguradas, após a assinatura do CONTRATO;  

  

 4.3 – Apresentar ao Município, no ato da assinatura do CONTRATO, meios necessários 

à implementação da prestação de serviços ora contratados e os horários de funcionamento 

de cada unidade arrecadadora, mantendo tais condições durante todo o período de 

vigência do CONTRATO, sendo que a implementação de novas modalidades de 

pagamento deverá ser previamente aprovada pela Secretaria de Fazenda.  

4.4– Comunicar formalmente ao Município, com a maior brevidade possível, a 

ocorrência de avarias, danos, reparações ou modificações ocorridas no sistema de 

recolhimento do BANCO, que resultem em descontinuidade de arrecadação em 

modalidade de pagamento colocado à disposição do contribuinte, ou na modificação de 

qualquer processo que tenha reflexo nos serviços objeto do CONTRATO;  

 

4.5 – A informação recebida nos Documentos de Arrecadação Municipal (DAM) será 

obtida pela leitura do código de barras padrão FEBRABAN ou pela digitação da 

respectiva representação numérica.  

 

4.6 - O BANCO não poderá, em hipótese alguma, cobrar qualquer taxa ou tarifa do 

contribuinte e/ou devedor, pela recepção, processamento e pagamento de suas 

obrigações;   

 

4.7 – Autenticar o DAM, em todas as suas vias, ou emitir um recibo da recepção do 

pagamento, contendo o número de autenticação caixa ou código de transação, valor e 

data de pagamento, além da representação numérica do código de barras;  

 

4.8 – Em caso de incorreção de dados, o contratado se compromete a regularizar as 

informações no menor prazo possível, sem prejuízo das penalidades previstas no 

contrato;    

4.9 - Cumprir as normas estabelecidas na legislação específica do Município, bem como 

nos instrumentos normativos que vierem a ser publicados para regular o procedimento 

concernente aos serviços de arrecadação objeto deste CONTRATO, o que dependerá de 

prévia ciência das partes, por escrito;  
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4.10– Fornecer ao Município, sempre que solicitadas, certidões negativas de encargos 

trabalhistas, fiscais e previdenciários;  

 

4.11– Disponibilizar ao Município os documentos e as informações necessárias para a 

verificação dos procedimentos de arrecadação, ficando o BANCO obrigado a resolver 

eventual irregularidade, inclusive reprocessando a informação contida nos arquivos 

auditados, no prazo máximo de 30 (trinta) dias;  

 

4.12 - Manter as informações de transmissão de arrecadação em meio eletrônico por um 

período mínimo de 05 (cinco) anos.  

 

4.13 – O contratado fica autorizado a debitar as tarifas da conta corrente do contratante na 

data do credito da arrecadação.  

 

4.14– O banco repassará o produto da arrecadação nos prazos definidos a seguir:  

4.14.1- No 3° dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados no 

guichê, e forma de pagamento em dinheiro;  

 

4.14.2 - No 3º dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados no 

Auto atendimento, na Internet e gerenciador financeiro;  

 

4.14.3 - No 3º dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados na 

Rede Lotérica, e forma de pagamento em dinheiro;  

 

4.14.4- No 3º dia útil após a data do recebimento para os documentos arrecadados no 

Correspondente Bancário e banco postal.  

 

4.14.5 - Envio dos arquivos de retorno relativos aos recolhimentos realizados pela 

instituição até 05 dias corridos a contar da data do mesmo, bem como reenvio em até 03 

(três) dias corridos sempre que solicitado pela contratante.  

 

4.14.6 - Para os recebimentos realizados nos canais Internet Banking e Auto atendimento, 

o Município, em caso de problemas na disponibilização do arquivo retorno, aceita como 

comprovante de pagamento o lançamento de débito no extrato de conta corrente do 

cliente/usuário ou recibo próprio emitido pelo canal.  

4.14.7 - Para os recebimentos realizados na Rede Lotérica (se for o caso) e nos 

Correspondentes Bancários, o Município, em caso de problemas na disponibilização do 

arquivo retorno, aceita como comprovante de pagamento o recibo emitido pelo terminal 

do atendente.  

5 - OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA. 
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5.1 - Verificação e controle da consistência das informações relativas à arrecadação dos 

tributos municipais;  

5.2 – Eleger o protocolo de comunicação a ser utilizada na transmissão eletrônica de 

dados em compatibilidade com os sistemas bancários e sem custos adicionais ao 

contratado;  

5.3 – Estabelecer as especificações técnicas para a captura e envio das informações, 

conforme as condições estabelecidas no padrão FEBRABAN de código de barras;  

5.4– Remunerar o BANCO pelos serviços efetivamente prestados,  

5.5– Pôr à disposição dos contribuintes a informação necessária para que estes possam 

efetuar seus pagamentos;  

 

5.6 - Inserir no DAM informações para atualização dos valores dos documentos, quando 

do pagamento em atraso;  

 

5.7– Entregar ao BANCO;  

5.7.1 Recibo do arquivo enviado;  

5.7.2 -Mensagem de aceitação/ rejeição do arquivo enviado.  

 
6 - VIGÊNCIA DO CONTRATO. 
 
6.1 O presente Termo de Credenciamento terá vigência no período de «Data Início 
Vigência» a «Data Final Vigência», podendo ser prorrogado nos termos da Lei. 
 
7 - DA RESCISÃO CONTRATUAL. 
 
7.1 - O presente Termo de Credenciamento poderá ser rescindido a critério da 
contratante, sem que ao credenciado caiba qualquer indenização, ou, reclamação. 
 
7.2 - A inexecução total ou parcial do Termo de Credenciamento enseja a sua rescisão, 
com as consequências contratuais e as previstas da Lei Federal 8.666/93. 
 
7.3 - O Termo de Credenciamento poderá ser rescindido se, por algum motivo, o 
credenciado deixar de possuir as condições de habilitação exigidas no Edital de 
Credenciamento. 
 
7.4 - A rescisão deste Termo de Credenciamento poderá ocorrer nas formas previstas no 
Artigo 79 da Lei Federal 8.666/93. 
 
7.5 - Poderá ser solicitada rescisão de Termo de Credenciamento por parte do 
credenciado, com uma antecedência mínima de 07 (sete) dias, condicionada à análise 



  

Página 24 de 25 
 

do contratante quanto à possibilidade da rescisão antes do término de vigência do 
presente Termo. 
 
8 - PENALIDADES E SANÇÕES 
8.1 - Penalidades 
8.1.1 - O não cumprimento ou o cumprimento parcial, ou ainda a ocorrência de 
qualquer irregularidade na prestação de serviço, por parte do credenciado, ensejará 
aplicação de multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor do Termo de 
Credenciamento, para cada notificação formalizada a este, independente da 
possibilidade de rescisão contratual, com as consequências previstas em lei. 
 
8.1.2 - A aplicação da multa prevista no item anterior poderá ocorrer somente três 
vezes, sendo que a notificação seguinte ensejará a rescisão contratual e aplicação das 
demais sanções previstas. 
 
8.1.3 - O credenciado ficará sujeito às penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e 
alterações, nos casos não previstos no Edital, não gerando vínculo empregatício com 
administração municipal. 
 
8.2 - Sanções 
8.2.1 - Verificada uma das hipóteses previstas nos subitens anteriores, a Secretaria 
Municipal de Fazenda poderá optar pela convocação dos demais credenciados, se 
houver. 
 
8.2.2 - Pelo não cumprimento total ou parcial do objeto contratado a Secretaria 
Municipal de Fazenda poderá, garantida a prévia defesa do credenciado, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, aplicar multa prevista neste Termo de Credenciamento juntamente 
com as seguintes sanções: 
a) Advertência. 
 
b) Suspensão temporária de participação em Licitações e impedimento de contratar 
com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
 
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes de punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou penalidade, a qual será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo de sanção aplicada com base na alínea anterior. 
 
8.2.3 - As sanções previstas na alínea “C”, do subitem 8.2.2, são de competência 
exclusiva da Credenciada, facultada a defesa do interessado no respectivo processo no 
prazo de 10 (dez) dias a contar da abertura das vistas. 
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9– CONDIÇÕES GERAIS 
 
9.1 - Fazem parte deste instrumento o disposto no Edital de Credenciamento e seus 
anexos, tendo plena validade entre as partes contratantes. 
 
9.2 - A tolerância de qualquer das partes, relativa às infrações cometidas contra 
disposições deste Termo de Credenciamento, não exime o infrator de ser exigido, a 
qualquer tempo, seu cumprimento integral. 
 
9.3 - O credenciado se obriga a manter as condições de habilitação e qualificação 
durante a vigência deste contrato, sob pena da aplicação do disposto na Cláusula Oitava. 
9.4 - O presente Termo de Credenciamento é regido pela Lei Federal 8.666/93 e 
alterações. 
 
10 - DO FORO 
 
10.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Buritis - MG, para dirimir eventuais litígios 
oriundos do presente Termo de Credenciamento. 
 
 E, por assim estarem de acordo e ajustados, firmam este instrumento em duas 
vias, de igual teor e forma, perante 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas, para a 
produção dos desejados efeitos jurídicos. 
  

Buritis - MG, «Data de Assinatura do Contrato (Extenso)». 
 

 
________________________________ 

 
Responsável 
Credenciante 

 
 

______________________________ 
Nome do Fornecedor 

CREDENCIADA 
TESTEMUNHAS: 1_________________________.2____________________________ 
                             CPF:                                           CPF: 


